Individuel supplerende støtte.
Formål med tilskuddet
Efterskoleloven fastsætter i §§ 11 og 37 de overordnede betingelser og formål med den individuelle
supplerende elevstøtte.
Tildeling sker efter skolens vurdering, således at skolen er i stand til at opfylde lovens
bestemmelse om, at skolens kurser skal være åbne for alle.
Regler vedr. egenbetalingen og nedsættelses af egenbetaling skal respekteres.
Regeringsgrundlaget fra oktober 2011 understregede det sociale sigte i målsætningen
om at ”sikre, at det for alle familier er økonomisk overkommeligt, at deres børn
kommer på efterskole.” Under denne overskrift er der fra 2012 sket en ekstraordinær
stigning i skolernes pulje til individuel supplerende elevstøtte.
Tildeling
Tildeling af støtten skal være baseret på en konkret, individuel vurdering, og i denne vurdering kan
der indgå flere faktorer, f.eks.:
At familiens sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed eller lignende. Måske
kædet sammen med en betydelig indtægtsnedgang.
At familien er kommet i klemme pga. eventuelle uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne.
Ønsket om at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selv om familien
rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret.
Familien har flere børn på efterskole samtidig/lige efter hinanden.
Andre forhold
Principper
Individuel supplerende elevstøtte kan søges af alle.
Såfremt familien i forvejen modtager højeste støtte, foretager skolen en vurdering omkring
nedbringelse af egenbetalingen. Det er således muligt at opnå individuel supplerende støtte, selvom
familien modtager højeste statslige elevstøtte.
Ved skilsmisse og dødsfald kan den oprindeligt tildelte statslige elevstøtte genberegnes.
Dhe – Skjern Efterskole kan tildele individuel supplerende støtte pr. skoleår ved:
husstandens indtægt fra kr. 0,- til kr. 250.000,Kr. 15.000,optagelse af tvillinger/søskende pr. elev
Kr. 8.000,Aftalevilkår
Aftale om individuel supplerende elevstøtte indgås i forbindelse med indgåelse af
optagelseskontrakten, eller når den særlige situation indtræder.
Aftalen er skriftlig, og forældrene forpligtes til at meddele skolen om indtræden af forhold, som
ændrer forudsætningerne for indgåelse af aftalen.

